
انصاری فرد رسما به ناتینگهام فارست پیوست

پادشاه رپتورها! 

واتس اپ به روز شد

کریم انصاری فرد، مهاجم سابق المپیاکوس یونان به تیم شاغل در چمپیون 
شیپ انگلیس پیوست.

تیم  با  جهانی  جام  از  بعد  ایران  ملی  تیم  ساله  مهاجم ۲۸  ایلنا،  گزارش  به 
المپیاکوس برای ادامه همکاری به توافق نرسید و پس از مذاکرات فراوان در آگوست 
امسال با ناتینگهام فارست به توافق رسید اما به خاطر گرفتن ویزای کار، رسمی 
شدن قرارداد او به طول انجامید. حاال کریم می تواند بدون مشکل در بازی آخر هفته 
مقابل شفیلد ونزدی صدرنشین برای تیمش به میدان برود. ناتینگهام در این فصل 
با  ایتور کارانکا وضعیت بهتری داشته است و آنها در رده هفتم جدول رده بندی 
هستند. کریم انصاری فرد اما کار بسیار دشواری برای اثبات خود در ترکیب اصلی 
دارد. در این فصل و در خط حمله تا به اینجا لوئیز گابون خوش درخشیده و ۹ 

گل زده است. دریل مرفی باتجربه هم همچنان در ترکیب قرمزپوشان حضور دارد. 
ناتینگهام فصل گذشته هم اشکان دژاگه را به خدمت گرفت اما این بازیکن به خاطر 
مصدومیت طوالنی مدت نتوانست دوام بیاورد و بعد از جام جهانی از این تیم جدا 
شد. انصاری فرد پیش از این در لیگ های یونان، اسپانیا و ایران بازی کرده و در ۶۶ 
بازی ملی ۱۷ گل زده است. فوتبال انگلستان حاال سه مهره ایرانی در چمپیون شیپ 
دارد. سعید عزت اللهی در ترکیب ردینگ، رایان تفضلی در پیتربرو و کریم انصاری 
فرد در ناتینگهام فارست. به این جمع علیرضا جهانبخش را هم اضافه کنید که در 

لیگ برتر برای برایتون بازی می کند.
با حضور کریم در ناتینگهام، رامین رضاییان تنها ملی پوش بدون تیم است که باید 

هر چه سریع تر در آستانه جام ملت ها قرارداد امضا کند.

خریداران فورد F-۱50 رپتور سرانجام شانس سفارش پیشرانه ۸ سیلندری را که همیشه به دنبالش بودند پیدا کرده اند. البته این 
کار را تیونر مشهور آمریکایی یعنی هنسی با معرفی ولوسی رپتور ۸ سیلندر ۲0۱۹ انجام داده است. این هیوالی آفرود و پرفورمنس 
که در نمایشگاه سما رونمایی شده پیشرانه ۶ سیلندر 3.5 لیتری توئین توربو را کنار گذاشته و به استفاده از قلب آهنین ۸ سیلندر 
5 لیتری سوپرشارژردار با خروجی قابل توجه ۷5۸ اسب بخاری روی آورده است. به لطف سوپرشارژر ۲.۹ لیتری که فشار بوست 
Psi ۷ دارد، این پیشرانه خروجی ۷5۸ اسبی در دور ۷ هزار پیشرانه داشته که حدود 5۷0 اسب بخار از آن به چرخ های عقب 
ارسال می شوند. این پیشرانه با ارتقای گیربکس ۱0 سرعته اتوماتیک، ECU، انژکتور و سیستم سوخت، تزریق پرفشار سوخت و 
همراه شده است. این خودرو تنها در عرض 4.۱ ثانیه از سکون به سرعت ۹۶ کیلومتر در ساعت رسیده و هنسی ادعا می کند، پیکاپ 
جدیدش می تواند مسافت 400 متر را در ۱۲.۲ ثانیه و با سرعت ۱۸5 کیلومتر در ساعت طی کند. قطعاً با وجود اگزوز اسپورتی 
که از جنس فوالد ضدزنگ است، همسایه ها باید از صدای پرطنین این قدبلند جذاب بترسند! جدای از پرفورمنس قابل توجه، 
هنسی ولوسی رپتور ۸ سیلندر ۲0۱۹ با بهبود بصری هم معرفی شده است. از جمله  این موارد می توان به سپرهای ولوسی رپتور، 
چراغ های جلوی LED و نشان های هنسی اشاره کرد. سیستم تعلیق آفرود مرحله ۲ با ۱5۲ میلی متر افزایش ارتفاع و رینگ های 
۲0 اینچی آلیاژی و الستیک های آفرود 3۷ اینچی بی اف گوودریچ نیز از دیگر تغییرات محصول جدید هنسی هستند. البته این 
تیونر مشهور دستی هم بر سر و روی کابین کشیده و در آن از پشت سری هایی با نشان ولوسی رپتور و پالک سریال دار سود 
برده است. در محفظه پیشرانه هم پالک های منحصربه فرد نصب شده است. از آنجایی که همه  این موارد هزینه بر هستند بنابراین 
هنسی ولوسی رپتور ۸ سیلندر ۱4۷۹50 دالر قیمت گذاری شده است. این مبلغ سنگین شامل فورد F-۱50 رپتور ۲0۱۹ و پکیج 
موردبحث است. بهتر است سریعاً این خودرو را سفارش دهید چراکه هنسی تنها ۱00 دستگاه از این پیکاپ توانا را خواهد ساخت.

می کنید،  استفاده  اندروید  در  بتا  واتس اپ  اپلیکیشن  از  اگر 
می توانید از همین حاال یکی از جدیدترین ویژگی های واتس 
اپ را مورد ارزیابی قرار دهید. این ویژگی به شما اجازه می دهد 

تا جواب دیگر افراد گروه را به صورت خصوصی بدهید.
برای استفاده از این ویژگی باید روی پیامی که می خواهید به آن 
پاسخ دهید بزنید و سپس با زدن گزینه  سه نقطه در باالی گفت و گو 

گزینه Reply Privately را انتخاب کنید. 
همچنین موضوع یاد شده برای کاربران واتس اپ این امکان را فراهم 
می کند که بتوانند پیام های قدیمی را در گروه ها به صورت خصوصی 
پاسخ دهند. همچنین مهم نیست که گروه دارای محدودیت باشد یا 

نه، همه  کاربران قادرند نسبت به پاسخ دهی خصوصی اقدام کنند.
اما یکی دیگر از ویژگی هایی که احتماال بر خالف ویژگی قبلی به 
مذاق کاربران خوش نیاید، امکان نمایش تبلیغات در واتس اپ است. 
»کریس دنیلز« معاون شرکت واتس اپ اعالم کرده که شاید واتس اپ 

در کنار ویژگی معروف Status به نمایش تبلیغات بپردازد.

ویژگی Status در واتس اپ شبیه به ویژگی استوری در اینستاگرام 
و اسنپ چت است. این ویژگی از زمان عرضه با محبوبیت فراوانی رو 
به رو شده است. تا حدی که حتی بیشتر از ویژگی استوری در اسنپ 
چت، از ویژگی Status در واتس اپ استفاده شده است. این ویژگی 
یا ویدیویی که می خواهند  تا عکس، متن  اجازه می دهد  به کاربران 
پست کنند. این پست تا ۲4 ساعت قابل مشاهده خواهد بود و سپس 

حذف می شود.
کریس دنیلز دلیل استفاده از این ویژگی در واتس اپ را راهی برای 
که  است  عقیده  این  بر  همچنین  و  می داند  شرکت  این  درآمدزایی 
این موضوع می تواند فرصتی برای کسب و کار ها و شرکت ها باشد تا 

بتوانند با تبلیغات کاربران بیشتری را برای خود جذب کنند.
هنوز مشخص نیست که از چه زمانی واتس اپ نمایش تبلیغات 
به  توجه  با  می رسد  نظر  به  کرد.  خواهد  آغاز  را  رسانش  پیام  در 
واتس اپ  در  تبلیغات  از  استفاده  فیسبوک،  جدید  سیاست های 

اجتناب ناپذیر باشد.

صاحب امتياز و مدير مسئول: پویا وکيلي
دفتر مرکزي: تهران، خیابان نجات الهی، روبروی خیابان اراک، کوچه4، پالک4

فاکس: ۸۸۷35۶۷۹     تلفن: ۸۸۹۸۲۱3۷
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کاشیما آنتلرز ژاپن۲- پرسپولیس ایران صفر؛ امید به بازگشت در تهران

ژاپن، سرزمینی که آفتابتش فوتبال ایران را می سوزاند
کاشیما آنتلرز در بازی رفت با ۲ گل پرسپولیس را شکست 
داد تا پرسپولیس برای فتح آسیا احتیاج به یک بازگشت تاریخی 
در تهران داشته باشد. در این بازی که در ورزشگاه کاشیما ساکر 
برگزار شد، پرسپولیس نیمه اول را بسیار خوب آغاز کرد و در 
همان ابتدای بازی تا آستانه باز کردن دروازه حریف نیز رفت ولی 
بازی در نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان رسید. در نیمه دوم 
اما پرسپولیس چهره 45 دقیقه اول را نداشت و در همان ابتدای 
نیمه تحت تاثیر فشار حمالت حریف قرار گرفت تا اینکه در دقیقه 
5۷ دروازه این تیم باز شد. پس از دریافت گل باز هم حمالت 
کاشیما ادامه داشت و این تیم در دقیقه ۶۹ به گل دوم خود نیز 
دست یافت. گل دوم کاشیما را سرجینهو به ثمر رساند تا برای 
پنجمین بازی پیاپی در لیگ قهرمانان آسیا گلزنی کرده باشد. 
پس از دریافت گل دوم حمالت احساسی پرسپولیس تهدیدی 
روی دروازه میزبان ایجاد نکرد و سیامک نعمتی نیز در وقت تلف 
شده با دریافت کارت زرد دوم اخراج شد و بازی برگشت را از 

دست داد.
پرسپولیس برای قهرمانی در آسیا احتیاج به یک پیروزی قاطع 
در تهران دارد. پیروزی با اختالف یک گل دردی از پرسپولیس دوا 
نمی کند. در صورت پیروزی ۲ بر صفر، بازی به وقت اضافه خواهد 
کشید و هر برد با اختالف ۲ گل دیگر کاشیما آنتلرز را قهرمان 
آسیا خواهد کرد. بازی برگشت روز شنبه ۱۹ آبان ساعت ۱۸:30 

در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.
به گزارش وب سایت نود، تاکنون نه تنها تیم های ژاپنی در خانه 
برای تیم های ایرانی دردسرساز شدند بلکه کالً تورنمنت هایی که 
به میزبانی ژاپن برگزار شده، برای تیم های ایرانی توام با ناکامی 
بوده است. با توجه به شکست ۲ - صفر پرسپولیس در ژاپن، نتایج 

ضعیف تیم های ایرانی در سرزمین آفتاب تابان مرور شده است.
بازی های آسیایی ۱۹۵۸ توکیو

این مسابقات را می توان ضعیف ترین تورنمنت تاریخ فوتبال 
ایران قلمداد کرد. تیم ملی ایران که با رژیم صهیونیستی و کره 
جنوبی هم گروه شده بود به ترتیب با 4 و 5 گل از این تیم ها 
شکست خورد و از گردونه رقابت ها حذف شد. شکست 5 بر صفر 
مقابل کره جنوبی سنگین ترین شکستی است که تیم ملی ایران در 

یک دیدار رسمی برابر یک تیم آسیایی داشته است.
المپیک ۱۹۶۴ توکیو

این بار شهر توکیوی ژاپن میزبان رقابت های المپیک تابستانی 
بود و تیم فوتبال ایران برای نخستین بار به رقابت های المپیک در 
رشته فوتبال راه یافت. ایران با تیم های آلمان شرقی، مکزیک و 
رومانی هم گروه شد و با شکست برابر آلمان شرقی و رومانی و یک 

تساوی برابر مکزیک در گروه خود آخر شد.
جام ملت های آسیا ۱۹۹۲

ژاپن در آغاز مسیر حرفه ای شدن فوتبال خود، میزبان جام 

ملت های آسیا در سال ۱۹۹۲ می شود. ایران در سال ۱۹۹0، 
فاتح بازی های آسیایی شده بود و پس از آن استقالل قهرمانی 
باشگاه های آسیا و پرسپولیس قهرمانی  نایب قهرمانی جام  و 
جام در جام آسیا را به دست آورده بود و تیم ملی به عنوان 
شانس نخست قهرمانی پای به این رقابت ها گذاشت. ایران در این 
مسابقات با ژاپن، کره شمالی و امارات هم گروه بود. تیم ملی در 
۲ دیدار نخست مقابل کره شمالی و امارات صاحب یک برد و یک 
تساوی شده بود و با یک تساوی مقابل ژاپن، از مرحله گروهی 
صعود می کرد ولی ایران مغلوب گل مشکوک دقایق پایانی کازو 
یوشی میورا شد. این دیدار جنجالی، چندین محروم نظیر فرشاد 
پیوس و مجتبی محرمی برای فوتبال ایران برجای گذاشت. این 
دوره ضعیف ترین عملکرد تیم ملی در تاریخ جام ملت های آسیا 
است و تنها دوره ای که تیم ملی موفق به صعود از مرحله گروهی 

نشده است.
بازی های آسیایی ۱۹۹۴ هیروشیما

ایران به عنوان مدافع قهرمانی پای به این رقابت ها گذاشت و با 
تیم های بحرین، چین، ترکمنستان و یمن هم گروه بود. ایران در 
دیدار نخست مقابل بحرین با تساوی بدون گل متوقف شد. علی 
دایی ستاره اصلی تیم ملی در این بازی دچار مصدومیت شدید 
شد و ادامه رقابت ها را از دست داد. ایران مقابل ترکمنستان نیز 
به تساوی ۱-۱ رسید و شکست یک بر صفر مقابل چین ایران 
را از بازی های آسیایی حذف کرد و عمال بازی آخر برابر یمن 
تشریفاتی شد. این دوره نیز یکی از ضعیف ترین ادوار حضور ایران 

در رقابت های بین المللی محسوب می شود.
تک بازی هایی با میزبانی ژاپن

به جز تورنمنت های اشاره شده، ژاپن در تک دیدارهایی مثل 
دیدار دیروز نیز از تیم های ایرانی پذیرایی کرده که اکثرا آنها 
هم برای تیم های ایرانی توام با موفقیت نبوده است. یکی از کم 
اهمیت ترین آنها شکست ایران در مقدماتی جام جهانی ۲00۶ 
بود. تیم ملی ایران تحت هدایت برانکو ایوانکوویچ که صعودش به 

جام جهانی ۲00۶ قطعی شده بود در آخرین دیدار در یوکوهاما با 
نتیجه ۲ - یک از ژاپن شکست خورد.

سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا ۲00۷ پس از تساوی یک - یک 
در خانه به دیدار اوراواردز در ژاپن رفت ولی در آنجا امیدهای این 

تیم از بین رفت و با نتیجه ۲ - صفر تن به شکست داد.
لیگ  فینال  دیدار  به  که  تیمی  آخرین  پرسپولیس  از  قبل 
قهرمانان راه یافت، ذوب آهن بود که در سال ۲0۱0 فینال را به 
صورت تک بازی در ژاپن و در شهر توکیو برگزار کرد و با نتیجه 

3 بر یک مغلوب ایلهواچونما شد و به نایب قهرمانی قناعت کرد.
پرسپولیس یکی از معدود تیم هایی بود که در طول تاریخ در 
ژاپن موفق به کسب نتیجه شده بود و در فینال جام در جام آسیا 
در فصل ۹3-۹۲ در این کشور به یک تساوی شیرین دست یافت 
هرچند که در خانه نتوانست از این نتیجه محافظت کند. حال 
پرسپولیس هم در ژاپن طعم ناکامی را چشید اما امیدوار است که 

این بار این شکست را در تهران جبران کند.
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پند روز
ارتباط استرس باال با از دست رفتن حافظه

استرس باعث آب رفتن مغز می شود!

براساس تحقیقی که به تازگی نتایج آن در ژورنال »نورولوژی« منتشر شده، اگر 
زندگی پراسترسی داشته باشید، ممکن است پیش از رسیدن به 50 سالگی دچار از 
دست دادن حافظه شده و مغزتان کوچک شود. به گزارش فرادید به نقل از سی ان ان، 
به گفت سودا سشادری، استاد نورولوژی دانشگاه سن آنتونیو و نویسند تحقیق، با 
استناد به سطح باالی کریستول، که یک هورمون استرس است، ظاهراً می توان 
کارایی و اندازۀ مغز و عملکرد آن در آزمون های شناختی را پیش بینی کرد. او گفت: 
ما با آب رفتن مغز و از دست رفتن حافظه در افراد نسبتاً جوان، بسیار پیش از آن که 
عالئم آن قابل مشاهده باشد، مواجه شدیم. هیچ وقت برای کم کردن استرس زود 
نیست. کریستول یکی از هورمون های اصلی استرس بدن است که نقش آن در غرایز 
»فرار کن یا مبارزه کن« ما دیده می شود. وقتی که دچار استرس هستیم و سطح 
هوشیاری ما باالست، غدد آدرنال، کریستول بیشتری ترشح می کنند. این هورمون 
سپس دست به کار می شود و عملکرد های جسمانی گوناگونی که ممکن است سد 
راه بقا باشند را تعطیل می کند. وقتی که بحران پایان می یابد، سطح کریستول باید 
کاهش یابد و دستگاه های بدن باید به حالت نرمال بازگردند. اما اگر دکمه هوشیاری 
شما فشرده بماند، بدن به عملکرد نامناسب ادامه می دهد که نتیجه آن اضطراب، 
افسردگی، بیماری قلبی، سردرد، افزایش وزن، خواب نامناسب و البته مشکالت 
حافظه و تمرکز خواهد بود. متخصصان می گویند که در این میان، مغز به خاطر همۀ 
مواد مغذی ای که برای کارکرد بهینه به آن ها نیاز دارد، به طور خاص آسیب پذیر 
است. کیت فارگو، مدیر برنامه های علمی انجمن آلزایمر آمریکا، می گوید: مغز یک 
عضو بسیار گرسنه است. مغز به میزان بسیار زیادی از مواد غذایی و اکسیژن نیاز دارد 
تا سالم بماند و عملکردی مناسب داشته باشد. بنابراین، وقتی که بدن برای مقابله با 

استرس نیازمند آن منابع می شود، منابع کمتری به مغز می رسند.
ارتباط استرس باال با از دست رفتن حافظه

تحقیقات پیشین به رابطه میان کریستول و زوال عقل پی برده بودند. اما تمرکز 
آن تحقیقات اغلب بر افراد سالخورده و بخش حافظه مغز، به نام هیپوکامپوس، بوده 
است. به گفته سشادری، از نقاط قوت تحقیق تازه این است که مردان و زنانی با 
میانگین سن 4۸ سال را مورد مطالعه قرار داده و از کل مغز و نه فقط هیپوکامپوس، 
اسکن ام آر آی گرفته است. پژوهشگران بیش از ۲000 نفر را که عالئم زوال عقل را 
نداشتند، انتخاب کردند و برای سنجش مهارت های فکری ایشان از آن ها آزمون های 
روانشناختی مختلفی به عمل آوردند. این ها همه بخشی از پژوهش قلب فارمینگهام 
بوده است. پژوهش قلب فارمینگهام یک تحقیق درازمدت است که با حمایت 
انستیتوی ملی قلب، ریه و خون آمریکا صورت می گیرد. در این پژوهش وضعیت 
سالمت ساکنان فارمینگهام ماساچوست و فرزندانشان از سال ۱۹4۸ به این سو ثبت 
و ضبط شده است. حدود هشت سال پس از آزمون اولیه، گروه دوباره مورد ارزیابی 
قرار گرفتند. کریستول سرم خون آن ها به صورت ناشتا سنجیده شد. سپس از آن ها 
آم آر آی مغز انجام شد و یک سری از تست های حافظه و شناختی تکرار شدند. پس از 
تطبیق داده ها با توجه به سن، جنسیت، توده بدنی و سیگاری بودن فرد، این تحقیق 
دریافت که افرادی که بیشترین سطح کریستول را داشتند، بیشتر میزان از دست 
دادن حافظه را نیز داشتند. فارگو، که در این تحقیق نقشی نداشته، می گوید: من 
از تغییر در عملکرد شناختی شگفت زده نشدم. شما اگر کریستول بیشتری باشید، 

احتماالً استرسی هستید و وظایف شناختی برایتان دشوار خواهد بود.
استرس بر ساختار مغز نیز اثر می گذارد

به گفته فارگو، نکته شگفت آور، یافته های تحقیق در رابطه با تاثیرات کریستول بر 
ساختار مغز است. سطوح باالی کریستول با آسیب بیشتر به بخش هایی از مغز که 
اطالعات را در مغز جابه جا می کنند )کرونا رادیاتا( و میان دو نیم کره مغز )کورپوس 
کالوسوم( مرتبط است. افزون بر این، مغز های افرادی که دچار سطوح باالتر کریستول 
هستند، مخ های کوچکتری داشت. مخها، دو نیمکره مغز هستند که مسئول تفکر، 
احساسات، حرف زدن و عملکرد ماهیچه ها هستند. میانگین حجم مخی مغز در 
افرادی که سطوح باالی کریستول داشتند، ۸۸.5 از کل حجم مغز بود که این 
میزان در افرادی که به میزان نورمال کریستول داشتند، ۸۸.۷ بود. فارگو می گوید: 
من از اینکه چنین تغییر بزرگی را در ساختار مغر با سطوح کریستول باال در مقایسه 
با کریستول متعادل ببینیم، غافلگیر شدم. اگر شما در میانسالی شاهد تغییرات 
ساختاری مغز باشید، می شود تصور کرد که وقتی در سنین باال به تدریج دچار زوال 
عقل می شوید، چه خواهد شد. جالب اینجاست که تاثیرات کریستول باال در حجم 

مخی مغز ظاهراً تنها بر زنان تاثیر می گذارد و متوجه مردان نیست.

لنزی که آسیب های چشمی را درمان می کند
یک محقق استرالیایی یک لنز سلولی تماسی تولید کرده است که می تواند 

برای درمان زخم های قرنیه مورد استفاده قرار گیرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ، اگر قرنیه چشم فردی آسیب ببیند، پزشکان 
از »باند« برای پوشاندن سطح چشم استفاده می کنند. این بانداژ از غشای آمنیوتیکی 
جفت انسان ساخته می شود. با اینکه استفاده از این باند به ترمیم چشم کمک 
می کند، یک محقق استرالیایی در حال توسعه روشی جایگزین برای ترمیم قرنیه 
است. این محقق در حال ساخت یک لنز تماسی است می تواند زخم را درمان کند.

»لنز تماسی« یا »عدسک« یک عدسی نازک پالستیکی است که روی قرنیه چشم 
قرار می گیرد و می تواند هم جنبه پزشکی داشته باشد و هم زیبایی. قرنیه چشم تنها 
عضوی در بدن است که اکسیژن را مستقیماً از هوا دریافت می کند لذا لنز باید قابلیت 
عبور اکسیژن را از خود داشته باشد که چشم دچار کمبود اکسیژن و نهایتا آسیب 
قرنیه نشود. غشاهای آمنیوتیکی معموال اثرات ضدالتهابی و ضدعفونی دارند. عالوه 
بر آن، عوامل رشدی در این غشا وجود دارد که باعث بهبود زخم می شوند. دامین 
هارکین، استاد دانشگاه کوئینزلند استرالیا و محقق این پروژه اظهار کرد، این اثرات 
ضدالتهابی و ضدعفونی در هر نمونه متفاوت است. به صورت دقیق تر می توان گفت 
لنز ساخت این محقق یک »لنز اسکلرال« است که روی قرنیه چشم را می گیرد. »لنز 
اسکلرال« یک نوع لنز تماسی بزرگ است که برای درمان بسیاری از بیماری های 
چشمی استفاده می شود. دامین هارکین این لنز را با سلول هایی پوشانده است که 

قادر به بهبود زخم ها هستند و نسبت به غشاهای آمنیوتیک عملکرد بهتری دارند.
 امین هارکین معتقد است این روش درمانی می تواند برای درمان بیماران مبتال 
به بیماری های مزمن چشمی مانند »زخم قرنیه« و نقوص مداوم سطح چشم که 
به درمان های معمولی پاسخ نمی دهند، استفاده شود. »زخم قرنیه« یک وضعیت 
التهابی است که در موارد عفونی الیه اپیتلیوم قرنیه و در پاره ای موارد استروما را 
درگیر می کند. زخم قرنیه یک بیماری شایع در انسان است و به ویژه در مناطق 
جدید  درمانی  روش  این  دارد.  بیشتری  شیوع  کشاورزان  بین  در  و  استوایی 
همچنین می تواند برای درمان اولیه آسیب های حاد چشمی که در محل کار و یا 
منزل اتفاق می افتند، استفاده شود. امید است که پس از انجام آزمایشات بالینی، 

این لنز در چندین سال آینده در دسترس بیماران قرار گیرد.
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